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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΕΜΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η συσκευή ORION  HT-204 είναι η νέα συσκευή  θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων  από την CTC.  Χρησιμοποιείται για 
επικοινωνία με την είσοδο , και  ενεργοποίηση της κλειδαριάς. Είναι κατάλληλο για κάθε είδος κτιρίου  και εύκολο  
στην εγκατάσταση.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Πλήκτρο 1:
Επικοινωνία με την είσοδο ΝΟ.1: σηκώστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο 1 του θυροτηλεφώνου για να 
επικοινωνήσετε με την είσοδο.

1. Είσοδος BUS : συνδέστε  το ΒUS  στην κλέμμα 
2. Μικροδιακόπτης  J3: Τα ψηφία 1 έως 5 χρησιμοποιούνται για την διεύθυνση της συσκευής και το ψηφίο 6 είναι 
η τερματική αντίσταση . Το ψηφίο 7 ορίζει την συσκευή ως master / slave.
3. Είσοδος μπουτόν ορόφου : Συνδέστε το μπουτόν ορόφου στην κλέμμα ώστε να χρησιμοποιείται το θυροτηλέ-
φωνο και σαν κουδούνι ορόφου 

Σημείωση : Όταν μια συσκευή θυροτηλεόραση και μια συσκευή θυροτηλεφώνου έχουν την ίδια διεύθυνση δεν 
πρέπει να συνδέονται στο ίδιο BTU-2K.

1. Προϊόν χαμηλής κατανάλωσης 
2. Άνοιγμα 2 κλειδαριών 
3. Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης 
4. Επιλογή 8 διαφορετικών ήχων κλήσης 
5. Σύνδεση 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα 
6. Παράλληλη σύνδεση έως και 4 συσκευές
7. Ενδοεπικοινωνία μεταξύ συσκευών που ανήκουν στην ίδια κλήση
8. Λειτουργιά και σαν κουδούνι ορόφου

1. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
2. Μην το τοποθετείτε το προϊόν σε μέρος με μεγάλη υγρασία 
3. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής προσέξτε να μην βρίσκεται το σύστημα υπό τάση 
4. Ακολουθήστε της οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 

Άνοιγμα κλειδαριάς 1: Όσο βρίσκεστε σε επικοινωνία με την μπουτονιέρα πιέστε το πλήκτρο 1 για να ξεκλει-
δώσετε την κλειδαριά ΝΟ.1
Επιλογή έντασης ήχου κλήσης: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας , πιέστε το πλήκτρο 1 για 3 
δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην επιλογή έντασης ήχου κλήσης . Πιέστε το πλήκτρο ΝΟ.3  για να επιλέξετε 
την ένταση που επιθυμείτε και έπειτα πιέστε ξανά το πλήκτρο 1 για να σώσετε την επιλογή σας.

Πλήκτρο 2:
Άνοιγμα κλειδαριάς 2: Όσο βρίσκεστε σε επικοινωνία με την μπουτονιέρα πιέστε το πλήκτρο 2  για να ξεκλει-
δώσετε την κλειδαριά ΝΟ.2
Επιλογή ήχου κλήσης : Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας , πιέστε το πλήκτρο 2  για 3 δευτερό-
λεπτα για να εισέλθετε στην επιλογή ήχου κλήσης . Πιέστε το πλήκτρο ΝΟ.3  για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης 
που επιθυμείτε και έπειτα πιέστε το πλήκτρο 1 για να σώσετε την επιλογή σας.

Πλήκτρο 3: 
Ενδοεπικοινωνία : Σε κατάσταση ηρεμίας σηκώστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο 3 για 3 δευτερόλεπτα 
για να κάνετε ενδοεπικοινωνία με συσκευές που έχουν την ίδια διεύθυνση.
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ρυθμίστε την διεύθυνση της συσκευής βάση του παρακάτω πινάκα .

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ MASTER / SLAVE
• Τοποθετήστε το ψηφίο 7 του μικροδιακόπτη στην θέση ΟΝ  για να ορίσετε την συσκευή ως SLAVE
• Τοποθετήστε το ψηφίο 7 του μικροδιακόπτη στην θέση OFF  για να ορίσετε την συσκευή ως MASTER
Σημείωση : Μόνο μια συσκευή μπορεί να οριστεί ως MASTER.

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED
• Τοποθετήστε το ακουστικό στην θέση του . Η λυχνία LED  είναι σβηστή 
• Σηκώστε το ακουστικό όσο το σύστημα είναι κατειλημμένο. Η λυχνία LED  θα αναβοσβήσει 3 φορές 
• Σηκώστε το ακουστικό όσο το σύστημα βρίσκεται σε ηρεμία : Η λυχνία  LED ανάβει συνεχόμενα. 
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1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2Κ ΕΩΣ 4 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
VHS 307 / VHS 304 / VHS 207 / VHS 204 / HT 204 / WF 204
Περιγραφή: Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την οπτική και ακουστική επαφή μεταξύ εισόδων (εώς 4) και εσωτερι-
κών συσκευών (εώς 32). Ταυτόχρονη ενεργοποίηση ομιλίας και άνοιγμα κλειδαριάς. Διαθέσιμοι 16 διαφορετικοί 
ήχοι κλήσης από την είσοδο και το μπουτόν ορόφου. Επιλογή έντασης ήχου κλήσης από την εσωτερική συσκευή 
(μόνο για τα VHS 307, VHS 204, VHS 207, WF 204). 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2Κ ΜΕ LOOP ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
HT 204
Περιγραφή: Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την οπτική και ακουστική επαφή μεταξύ 1 εισόδου και εσωτερικών 
συσκευών (εώς 32). Ταυτόχρονη ενεργοποίηση ομιλίας και άνοιγμα κλειδαριάς. Διαθέσιμοι 8 διαφορετικοί ήχοι 
κλήσης από την είσοδο και το μπουτόν ορόφου. Επιλογή έντασης ήχου κλήσης από την εσωτερική συσκευή.

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος ομιλίας 60s or 120s ± 10%

Κατανάλωση Standby < 0.75W, working < 4W

Θερμοκρασία λειτουργίας -10℃˜ + 40℃

Σύνδεση 2 καλώδια χωρίς πολικότητα


